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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια επιδοκιμάζει μετ’ επιτάσεως τον εν λόγω κανονισμό και τον στόχο του να 
εναρμονιστεί περισσότερο η προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

Ο παρών κανονισμός έχει τον ακόλουθο στόχο: Είναι σαφές ότι μια πλήρως περιεκτική 
ευρωπαϊκή προστασία δεδομένων των εργαζομένων δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα άρθρο. 
Σκοπός είναι μάλλον να τεθούν ορισμένοι ακρογωνιαίοι λίθοι. Σε σχέση με την υλοποίηση 
γνήσιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και εσωτερικής αγοράς μπορεί να αναπτυχθεί σε μία 
περαιτέρω φάση ο προβληματισμός γύρω από την προστασία των δεδομένων των 
εργαζομένων, πράγμα που θα μπορούσε να γίνει δυνατόν επί τη βάσει του άρθρου 288 της 
ΣΛΕΕ.

Παρ’ όλο που μεγάλο μέρος της διάδοσης των δεδομένων εντός της ΕΕ αφορά την εργασιακή 
σχέση, στον κανονισμό δεν αναπτύσσεται αρκετά η προστασία δεδομένων των εργαζομένων. 
Η ασάφεια του κανονισμού καθιστά επίσης συχνά δύσκολη την ερμηνεία των ρυθμίσεων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης.

Κατά την άποψη της συντάκτριας οι προκλήσεις όσον αφορά την προστασία δεδομένων των 
εργαζομένων στον παρόντα κανονισμό θα αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 
αν η γνωμοδότηση περιοριστεί στο άρθρο 82. Κάτι τέτοιο καθιστά δυνατή τη διεύρυνση του 
περιεχομένου και την ενοποίηση των διαφόρων άρθρων του κανονισμού που αφορούν την 
προστασία δεδομένων των εργαζομένων. 

Άρθρο 82, παράγραφος 1, και αιτιολογική σκέψη 124

Στο παρόν στάδιο και ιδιαίτερα στον τομέα της προστασίας δεδομένων των εργαζομένων, ο 
παρών κανονισμός μπορεί να προσφέρει μόνο την ελάχιστη προστασία. Εκτός αυτού, πρέπει 
να καταστεί εν συνεχεία δυνατόν σε κάθε κράτος μέλος να θεσπίζει ευνοϊκότερα πρότυπα για 
τους εργαζομένους. Επιπλέον, η θέσπιση τέτοιων προτύπων πρέπει να είναι δυνατή σε 
συλλογικές συμβάσεις. Η διατύπωση «εντός των ορίων του παρόντος κανονισμού» πρέπει να 
διαγραφεί για διάφορους λόγους. Πρώτον, έρχεται σε αντίθεση με τη γενική εξαίρεση του 
άρθρου 82 και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη σύγχυση, αν συνδυαζόταν με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που προτείνει η Επιτροπή στο άρθρο 82. Δεύτερον, αυτό θα 
μπορούσε στη χειρότερη περίπτωση να σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
θεσπίζουν περαιτέρω ρυθμίσεις. Σε τελική ανάλυση, αυτή η διατύπωση μοιάζει να έχει 
επιλεγεί αυθαίρετα, καθώς σε άλλες ρήτρες, π.χ. στον τομέα των ΜΜΕ, δεν προβλέπεται 
αυτός ο περιορισμός.

Άρθρο 82, παράγραφος 1α

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έχει μέχρι τώρα διατυπώσει δική της πρόταση για την 
προστασία των δεδομένων των εργαζομένων και ότι μικρό μέρος του περιεχομένου του 
κανονισμού αφιερώνεται στην προστασία των δεδομένων των εργαζομένων, είναι 
απαραίτητο να οριστούν ορισμένα πανευρωπαϊκά ελάχιστα πρότυπα για το επίπεδο 
προστασίας.  Τα παρακάτω επιμέρους τέσσερα σημεία δεν πρέπει να εκληφθούν ως οριστικός 
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κατάλογος αλλά ως ακρογωνιαίοι λίθοι ενός λεπτομερούς ευρωπαϊκού δικαίου προστασίας 
δεδομένων.

Άρθρο 82, παράγραφος 1β

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει σημαντικότατο ρόλο. Πρέπει επομένως να καταστεί 
σαφές ότι θα μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του προς όφελος των εργαζομένων χωρίς τον 
φόβο ότι θα υφίσταται πιέσεις ή εξωτερική επιρροή. Επιβάλλεται ως εκ τούτου να έχει 
εξασφαλισμένη ιδιαίτερη προστασία κατά της απολύσεως και απαγόρευση δυσμενών 
διακρίσεων εις βάρος του.   

Άρθρο 82, παράγραφος 1γ, και αιτιολογική σκέψη 124α (νέα)

Η πρόταση της Επιτροπής δεν αποσαφηνίζει επαρκώς τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
δεδομένων στο πλαίσιο ομίλου επιχειρήσεων εντός της ΕΕ. Το κενό αυτό πρέπει να καλυφθεί 
εδώ, με την επιφύλαξη των συμφερόντων των εργαζομένων.

Άρθρο 82, παράγραφος 1δ, και αιτιολογική σκέψη 34

Δεν είναι σκόπιμο να αποκλειστεί εντελώς η συγκατάθεση ως αιτιολόγηση της επεξεργασίας 
δεδομένων στην εργασιακή σχέση. Η συντάκτρια προτείνει επομένως να είναι δυνατή η 
συγκατάθεση, ακόμη και σε περιπτώσεις ανισορροπίας, όταν αυτή αποφέρει νομικά και 
οικονομικά οφέλη στον εργαζόμενο. 

Άρθρο 82, παράγραφος 3

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις κατά την άποψη της συντάκτριας πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο όταν ο ισχύων κανονισμός πρέπει να προσαρμοστεί γρήγορα και 
ευέλικτα, σε μη ουσιαστικά μέρη του, σε εξελίξεις στον τεχνικό τομέα και τον τομέα τεχνικής 
ασφάλειας. Αυτό διατυπώνεται στην πρόταση της Επιτροπής πολύ αόριστα. Επιπλέον, πέρα 
από την παράγραφο 1 πρέπει και η νέα παράγραφος 1γ να μπορεί να ρυθμίζεται περαιτέρω με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 

Άρθρο 82, παράγραφος 3α 

Αυτή η ρήτρα αναθεώρησης επιτρέπει μια νέα αξιολόγηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 
σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασία, μεταξύ άλλων, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
είναι δημόσια αρχή, ανισορροπία στις 
συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας 
δεδομένων υπάρχει μόνον εάν η δημόσια 
αρχή μπορεί να επιβάλει μια υποχρέωση 
δυνάμει των σχετικών δημόσιων εξουσιών 
της και η συγκατάθεση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παρέχεται ελεύθερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 
σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, μεταξύ άλλων, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης. Στην εργασιακή σχέση η 
επεξεργασία δεδομένων συνιστά 
εξαίρεση, αν αποσκοπεί σε νομικά ή 
οικονομικά οφέλη για τον εργαζόμενο.
Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή, ανισορροπία στις 
συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας 
δεδομένων υπάρχει μόνον εάν η δημόσια 
αρχή μπορεί να επιβάλει μια υποχρέωση 
δυνάμει των σχετικών δημόσιων εξουσιών 
της και η συγκατάθεση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παρέχεται ελεύθερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. de

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γενικές αρχές για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

Οι γενικές αρχές για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Επομένως, 
για τη ρύθμιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν, εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, να θεσπίζουν διά νόμου 
ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της απασχόλησης.

χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Για τη 
ρύθμιση της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν διά νόμου 
ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της απασχόλησης, εφόσον 
διασφαλίζονται τα πρότυπα που ορίζει ο 
παρών κανονισμός. Στο βαθμό που στο 
εκάστοτε κράτος μέλος υπάρχει νομική 
βάση για τη ρύθμιση θεμάτων της 
εργασιακής σχέσης μέσω συμβάσεως 
μεταξύ των εκπροσώπων των 
εργαζομένων και της διευθύνσεως της 
επιχείρησης ή μιας επιχείρησης που 
δεσπόζει σε όμιλο επιχειρήσεων 
(συλλογική σύμβαση) ή με βάση την 
οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με 
ημερομηνία 6 Μαΐου 2009, για τη 
θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής 
επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε 
επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων 
κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να 
ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να 
ζητείται η γνώμη τους1, πρέπει να είναι 
δυνατόν να ρυθμίζεται η επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων στον τομέα της 
απασχόλησης και μέσω τέτοιας 
συμβάσεως. 
________________
1 ΕΕ L 122, 16.5.2009, σ. 28.

Or. de

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(124 α) Για την προάσπιση 
επιχειρηματικών συμφερόντων τα οποία 
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συνδέονται άμεσα με την εργασιακή 
σχέση πρέπει να επιτρέπεται και η 
επεξεργασία δεδομένων των εργαζομένων 
μέσα σε ομίλους επιχειρήσεων. Η 
ρύθμιση στον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνει υπόψη τη διαδεδομένη 
πρακτική της επεξεργασίας δεδομένων 
εργαζομένων σε ομίλους επιχειρήσεων.

Or. de

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν διά νόμου ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας 
της σχέσης απασχόλησης.

1. Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίζουν μέσω νομικών 
διατάξεων ειδικούς κανόνες που 
ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο και από συλλογικές συμβάσεις, των 
συλλογικών συμβάσεων, διαχείρισης, 
προγραμματισμού και οργάνωσης της 
εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, και για σκοπούς άσκησης και 
απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική βάση, 
δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται 
με την απασχόληση, και για σκοπούς 
καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης.

Το επίπεδο προστασίας του παρόντος 
κανονισμού δεν πρέπει να υποβαθμίζεται, 
ιδίως όταν θεσπίζονται ρυθμίσεις μέσω 
συμφωνιών μεταξύ των εκπροσώπων των 
εργαζομένων και της διοικήσεως της 
επιχείρησης ή της επιχείρησης που 
δεσπόζει σε έναν όμιλο επιχειρήσεων.
Δεν θίγεται το δικαίωμα των κρατών 
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μελών να προβλέπουν ευνοϊκότερες για 
τον εργαζόμενο διατάξεις όσον αφορά την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης.

Or. de

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
διατάξεις των κρατών μελών, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
ελάχιστα πρότυπα:
α) Η επεξεργασία δεδομένων 
εργαζομένου εν αγνοία του εργαζομένου 
δεν επιτρέπεται. Κατά παρέκκλιση από 
την πρόταση 1, τα κράτη μέλη  μπορούν 
να προβλέπουν διά νόμου, ο οποίος 
προβλέπει τις δέουσες προθεσμίες με τη 
λήξη των οποίων διαγράφονται τα 
δεδομένα, το ενδεχόμενο να επιτρέπεται 
κάτι τέτοιο, εφόσον τεκμηριώνεται η 
υποψία ότι ο εργαζόμενος έχει διαπράξει 
αξιόποινη πράξη στο πλαίσιο της 
εργασιακής σχέσης, είναι αναγκαία μια 
έρευνα για να διαλευκανθεί το ζήτημα και 
ο τρόπος και ο βαθμός της έρευνας δεν 
είναι δυσανάλογοι με τον σκοπό. Η 
ιδιωτική σφαίρα και ο ιδιωτικός βίος των 
εργαζομένων διαφυλάσσονται ανά πάσα 
στιγμή.
β) Απαγορεύεται η ανοικτή οπτικο-
ηλεκτρονική και ακουστικο-ηλεκτρονική 
παρακολούθηση των μερών της 
επιχείρησης στα οποία δεν έχει πρόσβαση 
το κοινό και τα οποία εξυπηρετούν κατ’ 
εξοχήν τους υπαλλήλους για προσωπικές 
ανάγκες, ιδίως σε τουαλέτες, αποδυτήρια, 
εντευκτήρια και κοιτώνες. Η κρυφή 
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παρακολούθηση απαγορεύεται σε κάθε 
περίπτωση.
γ) Αν εταιρεία ερευνά ή επεξεργάζεται 
προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο 
ιατρικών ερευνών ή δοκιμασιών 
ικανοτήτων, εξηγεί προηγουμένως στον 
υποψήφιο ή στον εργαζόμενο για ποιο 
σκοπό θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα 
δεδομένα, ενώ κατόπιν τούς τα κοινοποιεί 
και τα εξηγεί μαζί με τα αποτελέσματα. 
Απαγορεύεται κατηγορηματικά η 
ερμηνεία δεδομένων με σκοπό γενετικές 
δοκιμές και αναλύσεις.
δ) Το αν και σε ποιο βαθμό η χρήση 
τηλεφώνων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
Διαδικτύου και άλλων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
επιτρέπεται και για ιδιωτικούς σκοπούς 
μπορεί να ρυθμίζεται μέσω συλλογικής 
συμβάσεως. Αν δεν υπάρχει η 
δυνατότητα ρύθμισης μέσω συλλογικής 
συμβάσεως, ο εργοδότης συνάπτει επ’ 
αυτού με τον εργαζόμενο σχετική 
συμφωνία. Εφόσον επιτρέπεται ιδιωτική 
χρήση, επιτρέπεται η επεξεργασία των 
αντίστοιχων δεδομένων κίνησης 
αποκλειστικά χάριν της ασφάλειας 
δεδομένων,  για τη διασφάλιση της 
νόμιμης χρήσης τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων και τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών και για την κατάρτιση 
λογαριασμών.  Κατά παρέκκλιση από την 
πρόταση 3, τα κράτη μέλη  μπορούν να 
προβλέπουν διά νόμου, ο οποίος 
προβλέπει τις δέουσες προθεσμίες με τη 
λήξη των οποίων διαγράφονται τα 
δεδομένα, το ενδεχόμενο να επιτρέπεται 
κάτι τέτοιο, εφόσον τεκμηριώνεται η 
υποψία ότι ο εργαζόμενος έχει διαπράξει 
αξιόποινη πράξη στο πλαίσιο της 
εργασιακής σχέσης, είναι αναγκαία μια 
έρευνα για να διαλευκανθεί το ζήτημα και 
ο τρόπος και ο βαθμός της έρευνας δεν 
είναι δυσανάλογοι με τον σκοπό. Η 
ιδιωτική σφαίρα και ο ιδιωτικός βίος των 
εργαζομένων διαφυλάσσονται ανά πάσα 
στιγμή.
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Or. de

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις 
του κεφαλαίου ΙV, μέρος 4, για τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ισχύει 
καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας κατά 
της απολύσεως καθώς και απαγόρευση 
δυσμενών διακρίσεων.   

Or. de

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 γ. Επιτρέπεται η ανταλλαγή 
προσωπικών δεδομένων εργαζομένου 
μεταξύ νομικώς αυτόνομων επιχειρήσεων 
εντός ομίλου επιχειρήσεων, εφόσον 
εξυπηρετεί επιχειρησιακό συμφέρον, 
συμβάλλει σε δικαιολογημένες 
διοικητικές διαδικασίες και δεν 
αντιβαίνει στα αξιοπροστάτευτα 
συμφέροντα του προσώπου το οποίο 
αφορούν.  Σε περίπτωση που τα δεδομένα 
του εργαζομένου διαβιβάζονται σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, 
εφαρμόζεται το κεφάλαιο V.

Or. de

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 δ. Το άρθρο 7, παράγραφος 4, δεν 
ισχύει όταν η επεξεργασία δεδομένων 
αποσκοπεί στο νομικό ή οικονομικό 
συμφέρον του εργαζομένου.

Or. de

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 αποκλειστικά για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων για τη διασφάλιση 
των τελευταίων τεχνικών προτύπων και 
προτύπων τεχνικής ασφάλειας σχετικά με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 1γ.

Or. de

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Με πρόταση της Επιτροπής το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναθεωρούν το παρόν άρθρο, 
το αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 91, 
παράγραφος 2.  Λαμβάνουν απόφαση 
σχετικά με αυτή την πρόταση σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 294 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de


